HÄNDER
MANIKYR CLASSIC 60 MIN...............................450 kr
Form och längdjustering, polering, nagelbad, nagelbandsvård, handmassage, lackning, vårdande nagelolja, och handcreme.
MANIKYR MINI 30 MIN......................................350 kr
Form och längdjustering, polering, lackning, vårdande
nagelolja och handcreme.
LYX MANIKYR MED PARAFFINBAD 80 MIN.......595 kr
Som Manikyr Classic ovan, men med handmassage
med skön peelingcreme, näringsskick, varmt paraffinbad, värmeinpackning, handcreme.
PARAFFINBEHANDLING 25 MIN........................350 kr
Peeling, handmassage, näringsskick, varmt paraffinbad, värmeinpackning, handcreme.

NAGLAR
NAGELFÖRLÄNGNING
Med Fransk manikyr gele 120 min......................725 kr
ÅTERBESÖK, FYLLNING ELLER LAGNING
Fyra veckors intervall..........................................550 kr
Lagning av en konstnagel.....................................80 kr
FÖRSTÄRKNING AV EGNA NAGLAR
Fransk Manikyr gele 90 min................................625 kr
Genomskinlig gele 50 min.................................495 kr
Färgad gele........................................................495 kr
Kostnadsfri lagning av två naglar om anmänkning görs
inom en vecka efter besöket.

MAKEUP
Dagsmakeup 25 min..........................................270 kr
Kvälls/party 60 min.............................................350 kr
Brud och brudgum inkl. konsultation..................950 kr
Makeupskola 1 person 55 min...........................495 kr
Makeupskola grupp 3-6 personer......................395 kr

SPECIALBEHANDLINGAR
IPL INTENSIVT PULSERAT LJUS
Permanent hårreducering, behandling av pigmentfläckar, Behandling av ytliga blodkärl, hudföryngring.
ENDERSONIC ULTRALJUDS- OCH VACCUMMASSAGE
Extra effektiv cellulitbehandling.
KOSMETISK PHOTODYNAMISK TERAPI, LED-LJUS
Hudföryngrande och lindrar acne. Behandling kan även
kombineras med t ex ansiktsbehandling eller kroppsbehandling.
TANDBLEKNING
BOTOX & JUVÉDERM BEHANDLINGAR
Omedelbar, långtidsverkande utslätning av ansiktslinjer. Samt sprutning/borttagning av åderbrock. Vi samarbetar med läkare som besöker oss.
KOLDIOXIDLASER SAMT FRAXELBEHANDLINGAR
Borttagning av ärrbildningar, fibromer, pigmentfläckar
mm. samt uppstrammande föryngrande behandlingar.
I samtlifga behandlingar är konsultation, bedömning,
efterbehandlingsmask och eftervårdprodukter inkluderade. Fråga gärna om mer information och pris, gäller
samtliga specialbehandlingar.

myntgatan 1 - 738 31 norberg - 0223-200 75 - 0730-92 00 75

- lagunens@lagunens.se - www.lagunens.se

201407

Kom i god tid till din behandling, gärna 10 minuter innan, stäng gärna av mobilljudet så får du större möjlighet till en stunds riktig
avkoppling! Vid förhinder, avboka i god tid så att någon annan kan få möjlighet att komma på behandling! Ej avbokade tider
debiteras med 50 % av kostnaden. Det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen. Meddela oss om ev. medicinska
besvär, samt om ni är gravid. Priserna avser inkl. moms, med reservation för ändringar.
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ANSIKTSBEHANDLINGAR
AROMA CLASSIC 70 MIN..................................650 kr
Dubbelrengöring, hudanalys, peeling, ånga, porrengöring, plockning av bryn, massage av ansikte, dekolletage, ansiktsmask och handmassage, avslutande crème
och ögonprodukt.
AROMA LYX 85 MIN..........................................750 kr
Ryggmassage, dubbelrengöring, hudanalys, peeling,
ånga, porrengöring, plockning av bryn, massage av
ansikte, dekolletage, nacke, aromaplastiemask och
hårbotten- eller hand massage, avslutande crème och
ögonprodukt.
AROMA TOPP TILL TÅ 115 MIN..........................950 kr
Avslappnande och välgörande helkroppsmassage och
ansiktsbehandling med grundlig rengöring och brynplock.
AROMA MASSAGE FACE 55 MIN......................550 kr
En hel timme med total avslappning och välbefinnande!
Du får ryggmassage, rengöring av ansikte. Hela massagebehandlingen utföres med näringsrika massagebaumer anpassade efter din hudtyp. Underbart skön
massage i ansikte, hals dekolletage, nacke och axlar.
Avslutande crème och ögonprodukt.
AROMA PRIO REN 55 MIN................................550 kr
Rengöring, hudanalys, peeling, ört och lermask, ånga,
grundlig portömning och avslutande crème.

ANSIKTSBEHANDLINGAR
AHA/BHA BEHANDLING 30 MIN.......................425 kr
”Syrabehandling” För dig med problemhud. Behandlingen anpassas efter om du har oren/acne- hy, pigmentfläckar eller fina linjer. Rengöring/peeling, syrapensling, ansiktsmask, dagcreme, ögoncreme,
UV-skydd. Kur om 6-9 behandlingar ca 1 ggr/vecka
rekommenderas.
MD SKINCARE De Lyx BEHANDLING 45 MIN..1195 kr
5 olika syror i samarbete för att uppnå ett maximalt
resultat på problemhud, och antiage på alla nivåer. Avslutas med en underbar varm hyaluronsyramask som
ger din hud en fantasktisk återfuktning och uppstramning.

FOTVÅRD
MEDICINSK FOTVÅRD 45-60 min......................550 kr
Fotstatus, fotbad, nagelvård. Omvårdnad av nageltrång, förhårdnader, liktornar och hälsprickor. Fotmassage, allmänna råd om egenvård, avlastning och fotgymnastik.
MEDICINSK FOTVÅRD...................................... 590 kr
inklusive målning av tånaglar.
NAGELKORRIGERING.......................................370 kr
Behandling av återkommande nageltrång.

SENSATIONEL SKIN 70 MIN..............................675 kr
”Mild syrabehandling utan pensling” För dig som vill
frächa upp huden ordentligt, perfekt innan festen!
Rengöring, peeling, ånga, (porrengöring), brynplock,
ansiktsmassage, specialmask, dagcreme, ögoncreme.

VÅRTBEHANDLING 1-5 vårtor............................270 kr

AHA/BHA SPECIALBEHANDLING 55 MIN..........675 kr
”Syrabehandling med pensling” För dig med problemhud. Behandlingen anpassas efter om du har oren/
acne- hy, pigmentfläckar eller fina linjer. Rengöring,
peeling, ånga, syrapensling, grundlig porrengöring,
förstärkande serum, ansiktsmask, dagcreme, ögoncreme, UV-skydd.

LACKNING AV TÅNAGLAR.................................100 kr

BEHANDLING AV LIKTORNAR...........................350 kr
KLIPPNING AV TÅNAGLAR................................350 kr
UNDERBENSMASSAGE....................................350 kr

KROPPSBEHANDLINGAR
AROMA KROPPSINPACKNING 75 MIN………..795 kr
Bodyscrub, massage av hela kroppen med aromatiska
oljor, inpackning i kroppsmask och medan du varvar ner omsvept i en värmefilt börjar maskens aktiva
beståndsdelar att jobba optimalt, njut av en underbar skalpmassage och efter en dusch en passande
kroppscreme. Total avslappning med näring- och fuktbooster för hela kroppen.
AROMA KROPPSINPACKNING 115 MIN............950 kr
Valfri Aroma kroppsinpackning inkl. ansiktsbehandling
med rengöring, peeling, ansiktsmask och avslutande
creme.
DETOX ANTICELLULITBEHANDLING 55 MIN.....595 kr
Problemområden behandlas – höfter, stuss, lår. Inkluderar: peeling som sätter i gång microcirkulationen
i huden. Kraftfull massage med dränerande effekt.
Verksam kroppsmask får jobba optimalt i 10-15 MIN.
Avslutningsvis appliceras en anticellulitgel. Minst fyra
behandlingar rekommenderas.
AHA/BHA RYGGBEHANDLING 55 MIN..............550 kr
Syrabehandling med pensling för ryggen. Har du oren
hud med acne på ryggen är detta något för dig. Rengöring med peeling, pH-balanserande lotion, Syrapensling, porrengöring, renande mask, acnegel.
FACE & BODY SCRUB 45 MIN...........................495 kr
Hela kroppen och ansiktet peelas med en härligt väldoftande crème med peelingkorn som skonsamt med
effektivt avlägsnar döda hudceller. Peelingcremen tvättas av med varma handdukar. Din hud blir len och får
fräsch lyster. Behandlingen avslutas med fukt- och vitaMINgivande crème. Ditt ansikte smörjs in med passande dag- och ögoncreme.
BODY SCRUB 30 MIN.......................................425 kr
Hela kroppen peelas med en härligt väldoftande crème
med peelingkorn som skonsamt med effektivt avlägsnar döda hudceller. Peelingcremen tvättas av med
varma handdukar. Din hud blir len och får fräsch lyster.
Behandlingen avslutas med fukt- och vitaMINgivande
crème.

AROMA MASSAGE
Rygg & nacke 30 min.........................................395 kr
Rygg & nacke 45 min.........................................495 kr
Helkropp 60 min ...............................................595 kr
Helkropp grundlig, 90 minuter............................850 kr

VAXNING
Halva ben..........................................................350 kr
Halva ben + bikini...............................................450 kr
Hela ben............................................................425 kr
Hela ben + bikini................................................580 kr
Bikini..................................................................295 kr
Halva armar.......................................................295 kr
Hela armar........................................................ 360 kr
Axlar-nacke........................................................295 kr
Hela ryggen.......................................................450 kr
Axiller.................................................................280 kr
Överläpp eller haka............................................145 kr
Överläpp, haka..................................................195 kr
Överläpp, haka, hals..........................................295 kr
Överläpp, haka, kinder.......................................295 kr

ÖGON
Färgning av fransar och bryn + plock..................350 kr
Färgning av fransar eller bryn + plock.................295 kr
Färgning av fransar och bryn..............................295 kr
Fransfärgning.....................................................190 kr
Brynfärgning......................................................190 kr
Brynplockning....................................................190 kr
Brynfärg eller fransfärg i ansiktsbehandling.........150 kr
Brynfärg och fransfärg i ansiktsbehandling......... 200 kr
Ögonfransböjning, inkl fransfärg håller ca 8 v.........650 kr
Ögonfransböjning, inkl. frans- & brynfärg ............750 kr
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